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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA  RUSIJOS FEDERACIJOJE IR UZBEKISTANO RESPUBLIKAI 

Aktualios ekonominės informacijos suvestinė 

2021 m. rugsėjo  mėn.  

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS 

 

PASTABOS, KOMENTARAI 

RUSIJOS FEDERACIJA  (RU arba RF sutrumpinime) 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

 

 

09- 01 

Užsienio prekybos dalyvių dėmesiui - EAES keičia supaprastintą muitinės prekių 

deklaravimo tvarką. Spalio 1 d. įsigalioja 2020-10-27 EEK sprendimas Nr. 138, 

kuriame numatyta pakeisti prekių deklaravimo tvarką naudojant transporto 

(gabenimo), komercinius ir (arba) kitus dokumentus kaip prekių muitinės deklaraciją, 

deklaruojant supaprastinta tvarka prekes, už kurias reikia mokėti muitus ir mokesčius, 

 
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/08/31/

0009 

reikės pateikti elektroninę prekių deklaracijos 

formą, išskyrus atvejus, kai pagal EAEU 

teisės aktus toks elektroninę formą sudaro 

muitinė.  

09- 01 Nuo rugsėjo 1 dienos RF  įvedė slankųjį muitą saulėgrąžų aliejaus eksportui. Rugsėjo 

mėnesį muitas yra 169,9 USD už toną. Jis apskaičiuojamas remiantis orientacine kaina 

- 1242,8 USD už toną.   

Spalio mėn. jis buvo  padidinta 57,3 USD - iki 227,2 USD nuo 169,9 USD rugsėjo   

https://www.alta.ru/external_news/83190/  
 

https://www.alta.ru/external_news/83328/ 

 

09 - 01 Nuo rugsėjo 1 d. naftos eksportui iš RU muitas sumažintas 3,2 USD - iki 64,6 USD 

už toną.    

https://www.alta.ru/external_news/83189/   

09 - 01 Baigiasi draudimas iš RF eksportuoti grikius.  Draudimas buvo įvestas nuo šių metų 

birželio 5 d.  iki rugpjūčio 31 d. (imtinai). 2020 metais RF nuėmė 893 tūkst. tonų grikių, 

o 2019 m. - 786 tūkst.    

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/08/31/

0004  
 

09 - 01 Nuo rugsėjo 1 d. Vešiosiose elektronikos prekių pirkimuose įvestas draudimas pirkti 

importuotus produktus.   

 Rusija uždraudė vešiosiose pirkimuose pirkti importuotus nešiojamuosius ir 

planšetinius kompiuterius.    

https://www.alta.ru/external_news/83186/ 
   

 

https://www.tks.ru/reviews/2021/09/01/01 

Draudimas taikomas importuotiems integriniams 

grandynams, intelektualiosioms kortelėms, 

nešiojamiesiems kompiuteriams, planšetiniams 

kompiuteriams, kompiuteriams, serveriams ir 

apšvietimo gaminiams. 

09 - 01 EAES muitinio tranzito procedūrą taikys eksportuojamam tabakui ir alkoholiui. tabako 

gaminiams nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., o alkoholiniams gaminiams - nuo 2022 m. sausio 

1 d.   

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/08/31/

0002  
 

09 - 02 Žemės ūkio ministerija paskelbė mažinanti kviečių eksportą iš Rusijos. RU nuo 

žemės ūkio metų pradžios eksportavo 4,4 mln t.  

https://www.alta.ru/external_news/83198/  

09 - 07 Importas į Rusiją iš ne NVS šalių sausio-rugpjūčio mėn. Išaugo beveik 30 proc. iki 

166,61 milijardo dolerių.     

 

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/06/
0004;  

https://www.alta.ru/external_news/83346/  

Smarkiai padidėjo mėsos ir žuvies importas iš 

ne NVS šalių. RU gerokai padidino 

kiaulienos ir paukštienos bei žuvies importą.   

09 - 09 EEK formuoja erdvę patogiam verslui. ... Jei apribojamas laisvas prekių, paslaugų, 

darbo ir kapitalo judėjimas, apeliaciją galima nusiųsti Komisijai per informacinį 

portalą: https://barriers.eaeunion.org/.   

https://www.tks.ru/newhs/nearby/2021/09/08

/0005   
 

09 - 10 Neapdorotos medienos eksportas uždraustas nuo 2022 m.  Siekiant perkelti pramonę 

nuo apvaliosios medienos eksporto į giluminį perdirbimą, nuo 2022 01 01 įvestas 

draudimas iš šalies eksportuoti neapdorotą ir grubiai apdorotą spygliuočių ir vertingų 

lapuočių medieną.  

https://www.alta.ru/external_news/

83460/  

 

https://www.alta.ru/external_news/83190/
https://www.alta.ru/external_news/83189/
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/08/31/0004
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/08/31/0004
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/08/31/0002
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/08/31/0002
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/06/0004
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/06/0004
https://www.alta.ru/external_news/83346/
https://www.tks.ru/newhs/nearby/2021/09/08/0005
https://www.tks.ru/newhs/nearby/2021/09/08/0005
https://www.alta.ru/external_news/83460/
https://www.alta.ru/external_news/83460/
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09 - 13 Kviečių eksporto muitas iš RU nuo rugsėjo 15 dienos padidės iki 52,5 USD.  Miežis 

miežiams padidės iki 33,1 USD nuo 26,1 USD už toną, kukurūzams - sumažės iki 49 

USD nuo 51,1 USD.  

https://www.alta.ru/external_news/83474/  ; 

https://www.alta.ru/external_news/83484/  
 

09 - 15 RU programinės įrangos eksportas nuo metų pradžios išaugo 13,5% iki 5 mlrd.   https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/14/
0009  

 

 

 

09 - 17 

Naftos eksporto muitas RF nuo 2021 m. spalio 1 d. sumažės 1,8 USD. Vidutinė Uralo 

naftos kaina stebėjimo laikotarpiu nuo 2021 m. rugpjūčio 15 d. Iki 2021 m.  rugsėjo 14 

d. buvo 69,03619 USD už barelį arba 504,0 USD už toną.  

 

RU sumažino geležies lydinių ir geležies milteliuose eksporto muitą.    

https://www.alta.ru/external_news/83561/    

 

https://www.alta.ru/external_news/83551/    

 

09 - 20 Kviečių eksportui iš RU muitas nuo rugsėjo 22 iki 28 dienos sumažės iki 50,9 USD,  

kukurūzai - nuo 49 USD iki 47,8 USD už toną.  

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/17/
0010  

 

09 - 27 RU  nuo rugsėjo 29 d. padidins kviečių eksporto muitą. iki 53,5 USD už toną.  https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/24/

0004  
 

09 - 30 RU   gali padidinti muitus vynui, alui ir parfumerijai iš Europos Sąjungos.   https://www.tks.ru/reviews/2021/09/30/01   

Ryšiai/Transportas/Energetika 

09 - 01 Mokslininkas įvertino vandenilio eksporto iš Rusijos į Europą per GTS koncepciją.    

 

https://www.alta.ru/external_news/83157/  

https://www.tks.ru/reviews/2021/08/31/05 
 

09 - 01 Konteinerių aptarnavimo patikimumo indeksas ir toliau mažėja, šiemet svyruoja nuo 

35 iki 40%, per pastarąjį mėnesį sumažėjo 3,8 p.p., iki 35,6%, praneša 

„SeaIntelligence“, remdamasi naujausio mėnesinio konteinerių linijų paslaugų 

kokybės stebėjimo duomenimis. Skaičiuojant metinį rodiklį, liepos mėnesio indekso 

vertė sumažėjo 39,7%.     

https://www.tks.ru/logistics/2021/08/31/000

5  
 

09 - 01 Šiaurės jūros kelias po penkerių metų gali tapti tinkamu ištisus metus.  

Minvostokas įspėjo, kad Šiaurės jūros maršrutas bus nuostolingas pirmajame etape  

https://www.tks.ru/logistics/2021/08/31/000

4;  

https://www.tks.ru/logistics/2021/09/01/000
2 

 

09 - 02 Baltarusijos trąšų tranzitas Lietuvoje atsidūrė bankų rankose. Kadangi JAV šią vasarą 

įvedė sankcijas Baltarusijos trąšų gamintojui „Belaruskali“, kuris savo produkciją 

eksportuoja per Klaipėdos uostą, galutinis tranzito per Lietuvą likimas nėra aiškus.   

https://www.tks.ru/reviews/2021/09/01/05  LT susisiekimo ministras pažymi, kad JAV 

sankcijų įvedimas iš tikrųjų yra šalies bankų 

rankose. iš tikrųjų sankcijas vykdo komerciniai 

bankai... „Todėl šiandien galime pasakyti, kad 

krovinys gali vykti tol, kol finansų žinybos  leidžia 

atsiskaityti pagal galiojančias sutartis“, -   

09 – 02 

 

 

 

 

 

 

09-03 

„Gazprom“ į Kiniją išsiuntė rekordinį dujų kiekį. Didžiausias augimas buvo 

užfiksuotas pristatymuose į Rumuniją - 344%. Nuo sausio iki rugpjūčio jie į Turkiją 

pristatė 173,6% daugiau dujų, o į Serbiją - 123,9% daugiau dujų. Pristatymai į 

Bulgariją padidėjo 50,9%, į Vokietiją - 39,3%, į Suomiją - 22,7%. Pristatymai į 

Lenkiją, Graikiją ir Italiją padidėjo daugiau nei 10%.   

Vyriausybė išplėtė verslo planą ( «дорожную карту»), skirto prekių ir paslaugų 

klimato tranformacijai.  Normos, turinčios įtakos RU įmonių eksporto veiklai, bus 

atnaujintos atsižvelgiant į verslo bendruomenės pasiūlymus. Prie dokumento pridėta 

11 naujų veiklų .  

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/01/
0022  

https://www.alta.ru/external_news/83205/   

 
 

https://www.alta.ru/external_news/83247/   ;  

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/02/
0009  

 

 

 

 

Kartu turėtų būti tobulinamas prekių 

gabenimo reglamentavimas. Visų pirma 

planuojama sutrumpinti eksportuotojų laiko 

ir finansines išlaidas, kertant kontrolės 

punktus per Rusijos valstybinę sieną.     

09-03 V.Putinas nurodo, kad konteinerių susisiekimas Šiaurės jūrų kelių tarp SPB ir 

Vladivostoko turi atsirasti jau kitais metais 

https://www.fontanka.ru/2021/09/03/701150

72/ 
 

09-07 Baigiama plaukiojančios platformos „Šiaurės ašigalis“ statyba, platformos paskirtis – 

autonomiškai ir ilgai dreifuoti tarp ledynų 

https://portnews.ru/news/318230/  

https://www.alta.ru/external_news/83474/
https://www.alta.ru/external_news/83484/
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/14/0009
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/14/0009
https://www.alta.ru/external_news/83561/
https://www.alta.ru/external_news/83551/
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/17/0010
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/17/0010
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/24/0004
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/24/0004
https://www.tks.ru/reviews/2021/09/30/01
https://www.tks.ru/logistics/2021/08/31/0005
https://www.tks.ru/logistics/2021/08/31/0005
https://www.tks.ru/logistics/2021/08/31/0004
https://www.tks.ru/logistics/2021/08/31/0004
https://www.tks.ru/reviews/2021/09/01/05
https://www.alta.ru/external_news/83205/
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/02/0009
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/02/0009
https://www.fontanka.ru/2021/09/03/70115072/
https://www.fontanka.ru/2021/09/03/70115072/
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09 – 07 Trys RU uostai atidaryti sankcijinių prekių tranzitui.   Sankt Peterburgo, Nakhodkos ir 

Vladivostoko jūrų uostai gavo teisę gauti tolesniam tranzitui per Rusijos teritoriją 

prekių, kurias draudžiama įvežti į šalį ir kurios yra įtrauktos į 2014 m. sankcijų sąrašą.   

https://www.tks.ru/reviews/2021/09/06/11   

09 -08 Multimodalinis transportas yra perspektyviausia RF logistika.  Kaip pastaraisiais 

metais pasikeitė RU  prekybos su kitomis šalimis proporcijos?    

https://www.alta.ru/logistics_news/83382/   

09-09 Baltarusija ruošiasi galingam tranzitinio srauto perorientavimui iš Baltijos valstybių 

uostų į Rusiją 

https://portnews.ru/digest/22675/   

09 – 14 2021 m. Sausio-rugpjūčio mėn. RU uostų konteinerių apyvarta padidėjo 7,2 proc.   https://www.tks.ru/logistics/2021/09/13/000

1  
 

09-14 Ust-Lugos uosto krovinių apyvarta 2021 m. 8 mėnesius padidėjo 3% (detaliau) https://portnews.ru/news/318546/   

09-14 Prasidėjo senojo SPB naftos terminalo dalies rekonstrukcija https://portnews.ru/news/318547/   

09-14 Krovinių apyvarta SPB uoste per 2021 m. 8 mėnesius padidėjo 5% (detaliau) https://portnews.ru/news/318543/   

09 - 15 RŽD pasiūlė per 5 metus padidinti tarifus rekordiniu lygiu. RU geležinkelių 

monopolija „RŽD“ siūlo paspartinti krovinių vežimo tarifų didinimą, kad 

kompensuotų dėl infliacijos išaugusias išlaidas, kurios vartotojų lygmeniu 5 metus 

muša rekordus, o pramonėje pasiekė aukštumas nuo šimtmečio pradžios, pasiūlė 2022 

metais pakelti krovinių vežimo išlaidas 6,5 proc.   

https://www.tks.ru/logistics/2021/09/14/000

5  
 

09 - 16 RU bus sustiprinta užsienio vežėjų kontrolė.   2021 m. rugsėjo 16 d. Vyriausybės 

posėdyje bus aptartos Administracinio kodekso pataisos, numatančios, kad užsienio 

vežėjams už saugumo reikalavimų kelyje nesilaikymą bausmė neišvengiama.   

https://www.alta.ru/logistics_news/83566/   

09-16 Murmansko srityje pradėtas statyti uostas „Lavna“ https://portnews.ru/news/318685/   

09 – 17 Transporto ministerija parengė naujas važiavimo mokamais keliais taisykles. 

Remiantis jomis, tiems, kurie turi įsiskolinimų už kelionės apmokėjimą vienu iš 

greitkelių, vairuotojai nebus įleidžiami kitais mokamais keliais.    

https://www.alta.ru/logistics_news/83589/   

09 – 20 Baltic Dry  frachto kaštų indeksas pasiekė aukščiausią lygį per 12 metų.  „Baltic Dry 

Freight Cost Index“, kuris seka birių ir birių krovinių gabenimo visame pasaulyje 

kainas, pasiekė aukščiausią tašką per beveik 12 metų nuo 2009 m.  lapkričio pabaigos.    

https://www.alta.ru/logistics_news/83641/   

09- 22 Finansų ministerija padidino naftos eksporto iš RU prognozę 2022-2023 m.    https://www.alta.ru/external_news/83671/   

09 – 22 Pašalinti visi nesutarimai dėl susitarimo dėl navigacinių plombų naudojimo EAES 

projekte.  Susitarimo projekte numatyta naudoti techninį prietaisą, veikiantį 

palydovinės navigacijos sistemų technologijos pagrindu geležinkelių ir kelių 

transportui .  

https://www.alta.ru/ts_news/83706/  Kazachstano iniciatyva buvo svarstomas klausimas dėl 
kontroliuojamų produktų gabenimo  į Kazachstaną iš 

Europos per Baltarusiją ir Rusiją... Remiantis 

Kazachstano pusės apeliacija, kilo sunkumų dėl 
Baltarusijos  nepripažinimo siuntėjo išduotų 

fitosanitarinių sertifikatų. ...siuntėjai blogai pildė 

sertifikatus ir BY išaiškino     

09 -27 FAS (Федеральная антимонопольная служба) leido padidinti RŽD krovinių vežimo 

įkainius.  FAS pasiūlė pakeisti geležinkelių tarifų indeksavimo skaičiavimą, tačiau 

naujoji schema suteikia mažiau finansų, nei tikėjosi bendrovė. Daugiau informacijos 

apie RBK:   

https://www.rbc.ru/business/27/09/2021/614c6a9e9a7947514c1a0fad?from=from_m

ain_9  

https://www.alta.ru/logistics_news/83756/   

09-27 Rusija ir Vengrija susitarė dėl ilgalaikio dujų tiekimo https://www.fontanka.ru/2021/09/27/701595
89/  

 

09-27 Čekija priėmė įstatymą, draudžiantį Rusijos ir Kinijos kompanijoms dalyvauti AE 

statybos konkurse 

https://47news.ru/articles/200679/   

https://www.tks.ru/reviews/2021/09/06/11
https://www.alta.ru/logistics_news/83382/
https://portnews.ru/digest/22675/
https://www.tks.ru/logistics/2021/09/13/0001
https://www.tks.ru/logistics/2021/09/13/0001
https://portnews.ru/news/318546/
https://portnews.ru/news/318547/
https://portnews.ru/news/318543/
https://www.tks.ru/logistics/2021/09/14/0005
https://www.tks.ru/logistics/2021/09/14/0005
https://www.alta.ru/logistics_news/83566/
https://portnews.ru/news/318685/
https://www.alta.ru/logistics_news/83589/
https://www.alta.ru/logistics_news/83641/
https://www.alta.ru/external_news/83671/
https://www.alta.ru/ts_news/83706/
https://www.rbc.ru/business/27/09/2021/614c6a9e9a7947514c1a0fad?from=from_main_9
https://www.rbc.ru/business/27/09/2021/614c6a9e9a7947514c1a0fad?from=from_main_9
https://www.alta.ru/logistics_news/83756/
https://www.fontanka.ru/2021/09/27/70159589/
https://www.fontanka.ru/2021/09/27/70159589/
https://47news.ru/articles/200679/
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09-28 Brangstančių gamtinių dujų fone šviesi „Gazprom“ perspektyva, galimas 

susijungimas su „Rosneft“ 

https://quote.rbc.ru/news/article/6148294b9a

794763d325ad85?from=column_12  
 

09-28 Unikalios plaukiojančios platformos „Šiaurės ašigalis“ statybos pabaigimui skirta 

daugiau kaip 2 mlrd. Rublių  

https://78.ru/news/2021-09-

28/bolee_2_mlrd_rublei_videleno_iz_byudz

heta_na_stroitelstvo_platformi_severnii_pol

yus  

 

09 -30 Baltic Dry krovinių frachto kaštų indeksas per 13 metų pakilo aukštai (birių ir sausų 

birių krovinių gabenimo jūra visame pasaulyje kainos).   

https://www.alta.ru/logistics_news/83862/   

Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje 

09-02 Rusija organizuoja čarterinius reisus darbo imigrantams iš Uzbekistano https://www.fontanka.ru/2021/09/02/701141
27/  

 

09 – 03 Nuo 2021 metų pradžios iš Krasnojarsko teritorijos buvo eksportuota daugiau nei 173 

tūkst. grūdų.    

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/02/

0004  
 

09 - 03 Rusijos gamintojams kompensuojamos p. ž. Patentavimo užsienyje išlaidos.   https://www.alta.ru/external_news/83262/   

09-03 Rusų pajamos gali kristi net 14 procentų https://www.fontanka.ru/2021/09/03/701151

47/  
 

09-03 Hyundai baigia variklių gamyklos statybą Leningrado srityje https://www.dp.ru/a/2021/09/03/Na_finishnu

ju_prjamuju 
 

09 - 06 „AvtoVAZ“ žlugo „Lada“ automobilių pardavimai. Dėl to, kad trūko elektroninių 

automobilių komponentų  smarkiai sumažėjo „Lada“ automobilių pardavimai - 32,6%  

tik 19,4 tūkst.  vnt.     

https://www.tks.ru/reviews/2021/09/03/11      

09 - 06 RF padidino anglies eksportą pirmąjį pusmetį 9,8% iki 107,3 mln.   https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/03/
0019  

 

09-07 Rusijos užsienio valiutos rezervas išaugo iki rekordinių 618 mlrd. dolerių https://www.fontanka.ru/2021/09/07/701225

18/  
 

09-07 Rusijos bankai „taškosi“ paskolomis, tarp jų daug rizikingų https://www.rbc.ru/finances/07/09/2021/613

70b979a79477042021b93?from=column_5  
 

09 - 08 EAEK ir Pasaulio bankas aptarė galimas bendradarbiavimo Vidurinėje Azijoje sritis. 

Perspektyviausios Eurazijos ekonomikos komisijos ir Pasaulio banko sąveikos sritys 

yra mažo anglies dioksido kiekio darbotvarkės klausimai ir su tuo susijęs ekonomikos 

sektorių modernizavimas, transportas ir skaitmeninimas, taip pat aprūpinimas maistu.     

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/07/

0009  
 

09-08 Mažmeninė prekyba SPB 2021 metais viršija lygį iki pandemijos https://www.dp.ru/a/2021/09/08/Vinirnuli_iz

_glubin  
 

09 - 10 RU užsienio prekybos proficitas  sausio-liepos mėnesiais padidėjo 1,6 karto. 

Teigiamas balansas sausio-liepos mėn. sudarė 95,5 mlrd USD  

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/09/

0015  
 

09 - 10 RU aliuminio eksportas liepą išaugo beveik 10 kartų.  

 

Kviečių eksportas iš RU  sausio-liepos mėnesiais sumažėjo 5,8 proc.   

 

RU sausio – liepos mėnesiais sumažino benzino eksporto apimtis 24,1 proc. FMT  

duomenimis, apie 3,1 mln. tonų .  

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/09/
0017  

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/09/

0014  
https://www.alta.ru/external_news/83437/  

 

09-13 SPB miesto biudžetas planuoja surinkti 20 procentų daugiau pajamų, nei planuota https://www.fontanka.ru/2021/09/13/701335

04/  
 

09-13 Būsto nuomos kainos SPB jau viršija lygį iki pandemijos https://www.dp.ru/a/2021/09/13/ZHizn_i_tut

_podorozhala  
 

09 - 14 Kapitalas bėga iš RU. Nuo sausio iki rugpjūčio iš šalies išplaukė 51 milijardas dolerių, 

tai yra daugiau nei metinės Centrinio banko prognozės ir beveik dvigubai daugiau nei 

2019 m.   

https://www.tks.ru/reviews/2021/09/13/04   

09 - 20 JAV ruošiasi atimti iš R rinkos ekonomikos statusą.   https://www.tks.ru/reviews/2021/09/20/02   

https://quote.rbc.ru/news/article/6148294b9a794763d325ad85?from=column_12
https://quote.rbc.ru/news/article/6148294b9a794763d325ad85?from=column_12
https://78.ru/news/2021-09-28/bolee_2_mlrd_rublei_videleno_iz_byudzheta_na_stroitelstvo_platformi_severnii_polyus
https://78.ru/news/2021-09-28/bolee_2_mlrd_rublei_videleno_iz_byudzheta_na_stroitelstvo_platformi_severnii_polyus
https://78.ru/news/2021-09-28/bolee_2_mlrd_rublei_videleno_iz_byudzheta_na_stroitelstvo_platformi_severnii_polyus
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https://www.fontanka.ru/2021/09/02/70114127/
https://www.fontanka.ru/2021/09/02/70114127/
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Psl. 5 iš 5 
 

09 - 22 „Gazprom“ pristatymai į Turkiją nuo metų pradžios tapo rekordiniu istorijoje. 0,3 

milijardo kubinių metrų m dujų yra istoriškai rekordinis šio laikotarpio tūris ir yra 

153% (12,3 mlrd. kub. metrų) daugiau nei 2020 m. (8 mlrd. kubinių metrų).      

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/09/21/

0009  
 

09 - 22 „REC Group“ parama „Kamaz“ eksporto projektams viršys 20 milijardų rublių.  UAB 

„Roseximbank“, apdrausta EXIAR, pagal aukštųjų technologijų produktų eksporto 

rėmimo programą remia „Kamaz“ automobilių ir automobilių komplektų tiekimą 

Azerbaidžanui, Kazachstanui ir Lietuvai;  

https://www.alta.ru/external_news/83695/  iki metų pabaigos viso bendradarbiavimo 

laikotarpio finansavimo suma viršys 20 

milijardų rublių, praneša Rusijos eksporto 

centras. 

09 - 22 Valdžia pažadėjo rusams trejų metų stabilų rublį.  

 Rusija šiek tiek padidino aukso gamybą.  

https://www.tks.ru/politics/2021/09/22/0005   

https://www.tks.ru/politics/2021/09/22/0008  
 

09- 22 Pramoninė gamyba RU rugpjūtį sulėtėjo iki 4,5%, augimo tempas RU  sumažėjo 

trečią mėnesį iš eilės.  

 

https://www.tks.ru/politics/2021/09/23/0010   

09-22 „Gazpromo“ atėjimas SPB miestui kitais metais duos 12 procentų biudžeto augimą https://www.dp.ru/a/2021/09/22/Bjudzhetnij
_optimizm  

 

09-23 Rusija suka link ekologijos, premjeras kalba apie mokestį už anglies dvideginio 

išmetimą  

https://www.fontanka.ru/2021/09/23/701535

20/  
 

09-23 SPB miesto biudžeto deficitas sparčiai mažėja https://www.fontanka.ru/2021/09/23/701530

01/  
 

09-27 21 tona spanguolių keliauja iš Leningrado srities į Lietuvą https://47news.ru/articles/200658/   

 

 

Parengė :    

 

Halina Černiauskienė, muitinės atašė halina.cerniauskiene@urm.lt 

Rasa Ožiūnaitė, trečioji sekretorė, LR GK  

S. Peterburge  

rasa.oziunaite@urm.lt   
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